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In deze editie onder andere:
• Straatnamen uiteengezet
• Nomineer een wijkvrijwilliger
• Activiteitennieuws
• En nog veel meer...

Kerstboom op het 
Máximaplein
De kerst komt eraan. Het is dus tijd 
voor feestelijke versiering. En Leusden 
ZeT gaat daarbij voor duurzaam. Op het Máximaplein staat nu een prachtige 
Fairybell: 8 meter hoog en er zitten 
wel 1500 lampjes in! Met dank aan de 
Rabo Club-supportactie en een paar 
fantastische Leusden ZeT-vrijwilligers 
die de boom hebben opgetuigd. Samen met de winkeliers en Maxima’s zorgen 
we op die manier voor een echte 
kerststemming. En na het feest gaat de 
Fairybell weer in de doos om volgend 
jaar opnieuw te kunnen worden 
gebruikt.

Save the date!
22 januari nieuwjaarsborrel Leusden ZeT

Tussen 16:00-18:00 uur zal de 

nieuwjaarsborrel van Leusden ZeT 

plaatsvinden. Locatie: Maxima’s op het 

Máximaplein. De wijkvrijwilliger van 

het jaar zal bekend worden gemaakt en 

daarnaast kun je swingend het nieuwe 

jaar in bij de eerste echte Leusden ZeT 

Silent Disco!



Het eerste deel van 
de wijk Tabaksteeg 

heeft straatnamen die 
samenhangen met de tabaksteelt. 

Het Spul - Boerderij ‘t Spul kreeg 
bekendheid toen in 1976/1977 de 
gemeenteraad van Leusden besloot ‘t 
Spul af te breken. Naast de boerderij 
stond de laatst bewaard gebleven 
tabaksschuur van Leusden. Deze schuur 
stond op de monumentenlijst. Na hevige 
protesten werd de schuur toch, met 
toestemming van de Monumentenraad, 
in 1980 gesloopt. Boerderij ‘t Spul werd 
aan het eind van de 18e eeuw gebouwd 
als woonhuis voor de beheerder van 
het landgoed De Busert. Dit landgoed 
was eigendom van Abraham Cohen, een 
tabakshandelaar uit Amersfoort.
Op de landerijen werd tabak geteeld. 
Vanuit Amersfoort kwamen er iedere dag 
groepen arbeiders naar de landerijen 
om op de tabaksvelden te werken. Als 
de groep arbeiders langs de weg liep, 
riepen bewoners vaak: “Daar komt ‘t Spul 
weer aan”. Volgens de legende zou op 
die manier de boerderij aan haar naam 
gekomen zijn.

De Hank - De hank was de ruimte in 
een tabaksschuur waar de aangespijlde 
tabaksbladeren werden gedroogd. De 
gehele ruimte in de tabaksschuur: van 
de nok van het dak tot ongeveer 2 
meter van de vloer werd door middel 
van stammetjes verdeeld in een groot 
aantal vakken. De stammetjes werden 
ongeveer 1,5 m van elkaar aangebracht. 
Zoals palingen in de rookton werden de 
spijlen met tabaksbladeren in de vakken 
te drogen gehangen.

De Spijlen - Een spijl is een dunne 
gepunte stok, meestal van essenhout, 
waar tabaksbladeren na de pluk 
aangeregen moesten worden. Hiervoor 
werd in elk tabaksblad een insnijding 
gemaakt. Elke spijl was ongeveer 1,5 m 
lang en kon ongeveer 30 tabaksbladeren 
bevatten. Aan de spijlen werd de tabak 
te drogen gehangen in de hank in de 
tabaksschuur. De tabaksbladeren waren 
na 6-8 weken, afhankelijk van het weer, 
droog genoeg om verder verwerkt 
worden.

De Klamp - Bij de verwerking van 
tabaksbladeren werden de bladeren 
in bossen samengebonden. Een 
klamp was een stapel met bossen 
tabaksbladeren. Het stapelen 
van de bossen werd gedaan 

om de tabak geschikt te maken 
voor de handel. In de klamp 
werden de bossen tabak dicht 
op elkaar gestapeld. Hierdoor 
vond een broeiproces plaats, het 
zogenaamde fermenteren. Ter 
controle van de temperatuur in 
de klamp werden er in de stapel 
houten kokers aangebracht 
waarin een thermometer kon 
worden geplaatst ter controle van 
de temperatuur in de klamp. 
 
bronnen: Straatnamen Tabaksteeg 
Leusden van Joop de Wilde

Straatnamen uiteengeZeT

Oproep schooltuinteamOm het plein mooi en netjes te houden, onderhoudt een groep ouders/wijkbewoners elke vrijdagochtend het groen op het schoolplein. Aan het einde van dit schooljaar gaan er 3 vrijwilligers stoppen, omdat hun kinderen in groep 8 zitten en van school af gaan. Vind je het ook fijn als je kind op een opgeruimd schoolplein speelt? Heb je zin om met je handen in de grond te wroeten en de tuin netjes te houden? En om met andere ouders of wijkbewoners een uurtje in de week of twee weken te helpen met schoffelen of harken? Mail dan naar: info@leusdenzet.nl.

Wijkvrijwilliger van het 

jaar 2021
Ken jij die fantastische buurman of 

buurvrouw die zich het afgelopen jaar heeft 

ingezet voor (iemand in) Leusden-Zuid of 

Tabaksteeg? En wil je die persoon in het 

zonnetje zetten? Nomineer hem of haar 

dan nu voor de verkiezing Wijkvrijwilliger 

van het jaar 2021. Stuur vóór 15 december 

de naam van de persoon die je wilt 

nomineren met daarbij een korte motivatie 

naar: info@leusdenzet.nl. 

De uitslag wordt bekendgemaakt 

tijdens de nieuwjaarsborrel van 

Leusden ZeT.

Tijdens de openingstijden, dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 19.00 uur 
kan er geshopt worden bij het aanbod van creatieve Leusdenaren. Er is een grote 
diversiteit, denk aan: keramiek, glaswerk, gehaakte cadeautjes of cadeautjes gemaakt 
van stof. Ook zijn er handgemaakte kaarten te koop voor een sympathiek prijsje 
van 1 euro; de makers hiervan vinden dat kaarten in de winkel duur zijn terwijl een 
kaartje ontvangen zo leuk is. Door de prijs laag te houden hopen ze dat veel mensen 
een kaartje gaan versturen. 

Kerstshop & Winterfair bij Maxima’s 

Het kerstshoppen wordt afgesloten met een winterfair op zondag 19 
december. Met een muzikale omlijsting staat het Máximaplein vol met 
kramen met diverse cadeau-artikelen, lokale producten en warme hapjes 
en drankjes. De winterfair zal doorgang vinden onder de dan geldende 
maatregelen. Een enkele kraam is nog beschikbaar. Bij interesse kan er 
contact opgenomen worden met Maxima’s, loop even langs of mail naar:  
maximasevenementen@gmail.com.



Wijkagent aan ZeT
Het jaar is voorbij gevlogen. Een jaar 
met vele beperkingen en negatieve 
berichten over covid-19, economie 
en tekorten in de zorg. Binnen de 
politieorganisatie zijn er ook personele 
tekorten. Er is besloten dat de wijkzorg 
voor de gemeente Leusden door 3 
wijkagenten wordt verzorgd. Dit zijn 

Jeugd Leusder Badminton Combinatie in Antares
Wist je dat Leusden een badmintonclub heeft? LBC is in 1973 opgericht en heeft ongeveer 75 leden. Badminton is een leuke 
sport om te beoefenen omdat het een van de weinige sporten is waar mannen en vrouwen samen spelen (en natuurlijk 
jongens en meisjes). Het wordt binnen gespeeld, dus je hebt geen last van weersinvloeden. Naast recreatief kun je ook 
competitie spelen. Dit kan in gemengde teams, maar ook in jongens- of meisjesteams. Tijdens wedstrijden en trainingen 
ervaar je dat het spel anders is dan als je het op de camping speelt. Daar wil je vaak zo lang mogelijk heen en weer slaan 
terwijl dat in het serieuze spel zeker niet het geval is.

Sinds dit jaar trainen de jeugdleden in de sportzaal van Antares. De jeugdtrainingen zijn gemengd en alle leeftijden 
spelen door elkaar. Op woensdagavond trainen alle jeugdleden van 18.00-19.30 uur. Op maandagavond trainen alleen de 
jeugdcompetitiespelers van 18.00-19.30 uur. LBC zou het leuk vinden om nieuwe (jeugd)spelers te verwelkomen. Misschien 
leuk om eens een kijkje te nemen in Antares en daarna een hapje of drankje te nuttigen bij Maxima’s? Je bent welkom! 
Volwassen spelers trainen elders. 

Mocht je interesse hebben in de sport, dan kun je 4 proeftrainingen volgen! Mensen die proeflessen willen 
volgen of lid willen worden kunnen zich melden bij het secretariaat op:  info@leusderbc.nl. Kijk ook eens op 
de website voor meer informatie en de trainingen voor volwassenen: www.leusderbc.nl

Thom Hakvoort, Ed van Kesteren en Arjan Schelling. Met het verruimen van alle 
covid-19-maatregelen zagen we dit jaar de meldingen van inbraken en andere 
misdrijven toenemen. De donkere dagen zijn begonnen en dit is bij uitstek de 
periode dat er relatief veel woninginbraken gepleegd worden. Zorg ervoor dat 
uw woning is voorzien van tijdschakelaars voor de verlichting, zodat het lijkt of 
u thuis bent tijdens uw afwezigheid. Laat deze schakelaars aan het eind van de 
middag aanspringen als het gaat schemeren, want ook dan wordt er ingebroken! 
Bekijk kritisch uw hang- en sluitwerk. En laat de sleutel niet aan de binnenkant in 
het slot zitten.  

Ziet u een verdachte situatie in uw wijk, twijfel dan niet en bel de politie. U 
mag 112 bellen daar waar u een inbraak of voorbereiding tot inbraak ziet. Ook 
‘vreemde’ personen die zich voor langere tijd ophouden in uw straat (zonder 
aanwijsbare reden) zijn verdacht. U kunt deze personen aanspreken en vragen 
of u ze kunt helpen. Wij horen graag van u als u een vervelend gevoel heeft 
bij deze personen en komen met u meekijken. Let u dan op:  signalementen, 
vervoersmiddelen, kentekens en looprichting. Van verdachte situaties kunt 
u foto’s of filmpjes maken en bellen met 112. Wij komen liever te vaak dan 
niet. Samen moeten we Leusden veilig houden. Wees niet terughoudend en 
bel: 112 bij verdachte en heterdaadsituaties, en bij ongevallen met letsel en 
ernstig gevaar. Bel 0900-8844 bij meldingen die niet direct inzet van de politie 
nodig hebben, en bij overlast. Bij de website van Gemeente Leusden kunt u 
terecht bij meldingen over wonen, leefbaarheid in de wijk, afval, hondenpoep, 
parkeren en jeugdoverlast. Heeft u een conflict met uw buren? Schakel dan 
buurtbemiddeling in. Dit kan via de gemeente: https://www.leusden.nl/melding-
doen. Bezoek ook onze pagina’s op Facebook (Politie Leusden en Woudenberg) 
of Instagram (@Politie_Leusden_Woudenberg). 

Bio-bloembollen geplant

Vrijdag 19 november heeft groep 5 

van de Loysder Hoek samen met het 

schooltuinteam 700 bloembollen 

geplant in de school- en buurttuin. 

Jolanda gaf de kinderen in de klas eerst 

uitleg over bloembollen. Daarna ging 

iedereen naar buiten waar Fenneke 

uitlegde hoe diep de bolletjes in de 

grond moeten.
De bollen zijn geplant omdat in 

de eerste maanden van het jaar de 

schooltuin nog wat kaal is - de vaste 

planten komen pas vanaf april en mei 

boven de grond. We hopen dat er nu al 

vanaf februari kleurige bloemen te zien 

zijn (zodat de kinderen daardoor minder 

snel tussen de planten gaan spelen).

De biologische bloembollen zijn 

aangeschaft met een subsidie van het 

fonds Duurzaam Doen Leusden.

  
Namens het wijkteam Leusden wens ik u alvast prettige 
feestdagen en een voorspoedig en gezond 2022!  

Ajan Schelling,
wijkagent Leusden, Achterveld en Stoutenburg



De Leusder gaZeT is een uitgave van wijkvereniging Leusden ZeT | Damreesche Spoor 79 | 3832 KS Leusden | info@leusdenzet.nl | www.leusdenzet.nl
Kvk nummer 70295239 | Rabobank NL 61 RABO 0326 0921 02

Ontwerp door Derk Reijneker | Drukwerk door Drukkerijpatria.nl | Wijzigingen en fouten voorbehouden | Kijk voor de meest actuele info op www.leusdenzet.nl
Vaste redactie gaZeT: Jolanda van der Veen- van Kooten |  Ellen Jumelet | Derk Reijneker | Marco van der Werve | Giovanna van den Ham | Riny Savelberg

Het bestuur van Leusden ZeT bestaat uit:

Martijn
Kleppe

Mariëlle 
Jansen

Inge 
van Os

Giovanna 
v/d Ham

Peter 
Nierop

Schoon Máximaplein-actie
Naast de reguliere activiteiten staat er ook weer een Schoon 
Máximaplein-actie op het programma. Deze actie is op: 
vrijdag 10 december van 14.00-15.00 uur. Kom gezellig 
helpen met het schoonhouden van het plein. Je bent van 
harte welkom. De handschoenen, prikkers en vuilniszakken 
liggen klaar.

Coderdojo
Zaterdag 11 december staat er een Coderdojo gepland. 
Tijdens een Coderdojo leren jonge mensen, tussen de 7 en 
17 jaar programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen, 
programma’s of games maken. Wil jij erbij zijn? Meld je dan 
aan via: info@leusdenzet.nl.

Kerstactie
Zaterdag 18 december zorgt Leusden ZeT voor een 
kerstactie. Wij verzorgen dan warme chocomel en glühwein 
bij de kerstboom op het Máximaplein tussen 15-18 uur. Kom 
je ook een gratis warm drankje halen en even kletsen?

Wandelclub
De Wandelclub start tegenwoordig iedere dinsdagavond om 
19:15 uur op het Máximaplein. Er lopen gemiddeld zo’n 8 tot 
10 dames mee en de groep wisselt. Ook wordt er af en toe 
op zaterdagochtend of -middag gewandeld of spontaan als 
iemand een berichtje in de appgroep zet. Wil je (iedere week 
of af en toe) meewandelen? Leuk! Mail even naar: info@
leusdenzet.nl. Dan voegen we je toe aan de wandelapp, 
zodat je op de hoogte blijft wanneer er gewandeld wordt. Je 
haakt gewoon aan wanneer je zin hebt! 

Gratis drankjes bij Leusden ZeT-activiteiten
Ja, je leest het goed! Je krijgt tot eind december bij 
verschillende Leusden ZeT-activiteiten de eerste twee 
drankjes gratis. Het gaat hierbij om koffie/thee/fris. Deze 
drankjes kunnen we gratis aanbieden vanwege een subsidie 
vanuit de gemeente. Dus kom vooral eens vrijblijvend 
kennismaken bij één van de volgende activiteiten en geniet 
direct ook van een drankje:

Het Leusden ZeT-brei- en haakcafé: iedere dinsdag tussen 
13:30-16:00 uur bij Maxima’s.

De Leusden ZeT-koffie- /theemiddag: iedere donderdag 
tussen 14:00-17:00 uur bij Maxima’s.

Het CreaZeT-atelier: komende donderdag 2 december vanaf 
19:30 uur in het Lab op de 1e verdieping in Antares (boven 
Maxima’s).

Wil je meer info op: www.leusdenzet.nl.

De winnaar van deze decemberpuzzel mag bij Apotheek 
Tabaksteeg een tasje met heerlijke schoonheidsproducten 
ophalen. Stuur uw antwoord in voor 20 december naar: 
gazet@leusdenzet.nl. De winnaar wordt bekendgemaakt in de 
gaZeT van januari. 

Oud & Nieuw-puzzel

Activiteiten

Oud en Nieuw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo ook 
de volgende woorden die ingevuld moeten worden. Bij juiste 
invulling ontstaat er in de grijze hokjes een oud spreekwoord. 
Welk? Dat is de oplossing. Succes!!!!      


